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RESUMO 

 

Este estudo contemplou a análise acerca do Protocolo de Cirurgia Segura desenvolvido pela 

Organização Mundial da Saúdeque possibilita o aumento da segurança na realização de 

procedimentos cirúrgicos, por meio do uso da lista de verificação de cirurgia segura, cujas 

medidas reduzem a ocorrência de eventos adversos e da mortalidade cirúrgica. O objetivo 

geral desta pesquisa foi conhecer o papel da enfermagem na execução do protocolo de 

cirurgia segura, apontando os critérios nos quais uma cirurgia se torna segura, de acordo com 

o referido protocolo da Organização Mundial da Saúde. Trata-se de um estudo de revisão da 

literatura, qualitativa, de natureza interpretativa, cujos dados coletados entre o período de 

2006 a 2019 totalizaram em 88 fontes de pesquisa, sendo que, dessas, foram utilizados 38 

artigos e 02 livros que analisam a respeito do protocolo de cirurgia segura, bem como, a 

atuação do enfermeiro nesse tratamento. Assim, o resultado desta pesquisa assinalou que a 

segurança do paciente tem sido salientada no decorrer da evolução das técnicas cirúrgicas, 

pela qual é acompanhada por meio da assistência de enfermagem e, para isso, há a 

necessidade do preenchimento correto do checklist. Nesse contexto e, igualmente importante, 

o enfermeiro deve ter domínio de como realizar a checagem e saber conduzir com 

responsabilidade e ética todas as etapas propostas, além de enfatizar a responsabilidade de 

cada profissional participante. O checklist, dessa forma, age como ferramenta essencial para 

que todo procedimento ocorra da melhor maneira possível. Concluiu-se, então, que a 

aplicação do checklist requer do enfermeiro conhecimento de como realizá-lo em todas as 

etapas, visto que o sucesso de todo processo cirúrgico depende da adesão dos profissionais ao 

protocolo da Organização Mundial da Saúde, em que, se todos os parâmetros de segurança 

cirúrgica forem obedecidos de acordo com esse instrumento, o resultado é a segurança para o 

paciente e equipe, para a redução da morbimortalidade e minimização de erros e 

complicações. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial da Saúde 

(OMS),em outubro de 2004, instituiu a 

Aliança Mundial para a Segurança do 

Paciente com o objetivo em despertar da 

consciência do profissional de saúde para 

uma melhor seguridade na assistência 

(BRASIL, 2009). 

Desde então, a cada ano, são 

propostos novos programas pela OMS que 

abrangem aspectos sistêmicos e técnicos 

para melhoria da segurança do paciente 

pelo mundo. O primeiro desafio global 

lançado teve seu enfoque nas infecções 

relacionadas à assistência à saúde (IRAS), 

no biênio 2005-2006, com o tema: “Uma 

Assistência Limpa é uma Assistência mais 

Segura”. Já no segundo, a proposta foi 

direcionada para segurança do paciente 

cirúrgico, entre os anos de2007 a 2008, 

com o tema: “Cirurgias Seguras Salvam 

Vidas”, visando melhoria dos resultados 

cirúrgicos, com base na adesão de dez 

objetivos essenciais para a cirurgia segura 

(BRASIL, 2013). 

O método defendido pela OMS 

para atingir a segurança do paciente 

cirúrgico foi a elaboração e a execução de 

uma lista de verificações, denominado 

checklist, padrão esse, construído para 

auxiliar as equipes cirúrgicas na 

diminuição de intercorrências e danos aos 

pacientes nas instituições de saúde 

(SOUZA, 2016). 

O Centro Cirúrgico (CC) é uma 

unidade importante, complexa e específica 

na área hospitalar, no qual envolve 

inúmeros processos ligados direta ou 

indiretamente a intervenções cirúrgicas. A 

qualidade da assistência e segurança do 

paciente deve ser aplicada pela equipe de 

enfermagem de forma dinâmica e que 

permita identificar fatores intervenientes 

no processo de trabalho (AMARAL; 

SPIRI; BOCCHI, 2017). 

Nessa perspectiva a Sistematização 

da Assistência de Enfermagem 

Perioperatória (SAEP) é uma ferramenta 

que favorece as ações de enfermagem de 

modo individual relacionadas às 

necessidades em saúde do paciente, 

assegurando o planejamento por meio da 

identificação das necessidades desse e de 

seus familiares, mediante a avaliação e 

monitorização da assistência de 

enfermagem em todas as suas etapas. Com 

isso torna-se possível planejar a assistência 

com segurança e qualidade para o 

indivíduo e sua família, minimizando os 

riscos nos quais o paciente pode ficar 

exposto em decorrência do processo 

cirúrgico (MONTEIRO, 2014). 

Este artigo teve, dessa forma, como 

objetivo geral conhecer o papel da 

enfermagem na execução do protocolo de 

cirurgia segura, assinalando em quais 
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critérios uma cirurgia se torna segura, 

segundo o Protocolo da Organização 

Mundial da Saúde e como objetivo mais 

específico apontar o checklist como 

condição para a segurança nas cirurgias.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Trata–se de um estudo de revisão 

da literatura, qualitativo, de natureza 

interpretativa, desenvolvido pelos 

acadêmicos do 9° período do curso 

Bacharelado em Enfermagem da 

Universidade Vale do Rio Doce e 

apresentado a uma banca contendo três 

avaliadores para obtenção do Título de 

Bacharel em Enfermagem por meio do 

Trabalho de Conclusão de Curso. 

Para a construção deste artigo 

foram coletados dados objetivando 

conhecer a segurança que é aplicada ao 

paciente no ambiente cirúrgico. Também 

foram investigados conceitos, definições, 

entendimentos e as principais discussões 

realizadas por autores, pesquisadores e 

especialistas a respeito da importância dos 

cuidados de enfermagem, para que os 

pacientes tenham cirurgias seguras. Nesse 

sentido o estudo também busca a 

reflexãoem relação à importância da 

atuação do enfermeiro na segurança 

cirúrgica.  

Os instrumentos utilizados na 

realização da pesquisa foram: artigos 

publicados acerca do assunto além de 

documentos publicados pelos órgãos 

públicos, OMS e Ministério da Saúde. 

Quanto aos artigos, foram consultados 

emperiódicos encontrados na: Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO), 

Revista da Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo (USP), Acta 

Paulista Enfermagem, Cogitare 

Enfermagem, Online Brazilian Journal of 

Nursing, Revista da Associação Brasileira 

de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, 

Recuperação Anestésica e Centro de 

Materiais e Esterilização (SOBECC), 

Revista Eletrônica de Enfermagem, 

Revista Latino-Americana de 

Enfermagem, Revista Gaúcha de 

Enfermagem, Revista de Enfermagem da 

Universidade Federal do Piauí, Revista de 

Ciências Médicas e Biológicas, Revista 

Brasileira de Ortopedia e Revista de 

Enfermagem da Universidade Federal de 

Pernambuco. As palavras descritoras para 

busca dos artigos foram: Assistência de 

Enfermagem Perioperatória. Cirurgia 

segura. Checklist/ lista de verificação. 

Papel do enfermeiro. 

O período de levantamento 

bibliográfico foi de 2006 a2019. 

Totalizaram 88 materiais que depois de 

lidos foram fichados, desses, selecionou-se 

38 artigos e 02 livros e descartados 48,por 

não atenderem aos objetivos definidos. 

Com os artigos selecionados, foi realizada 
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revisão do material bibliográfico pelos 

acadêmicos envolvidos para a construção 

dos elementos deste trabalho de conclusão 

de curso.  

 

3 ALIANÇA MUNDIAL PARA A 

SEGURANÇA DO PACIENTE: 

cirurgias seguras salvam vidas 

 

Cerca de 234 milhões de grandes 

intervenções cirúrgicas são realizadas por 

ano no mundo. E, dentro dessa estimativa, 

as complicações provenientes dos 

procedimentos cirúrgicos resultam em 

deficiências ou hospitalizações 

prolongadas. Tais internações giram em 

torno de 3% a 25% e as taxas de 

mortalidade entre 0,4% e 10% após 

grandes cirurgias, dependendo das 

circunstâncias. Esses números mostram 

que cerca de sete milhões de pacientes 

podem desenvolver complicações pós-

operatórias anualmente e pelo menos um 

milhão de pacientes morrem durante ou 

após alguma cirurgia (SILVA. A.; SILVA. 

F., 2017).  

 Com foco na preocupação 

expressiva com a segurança cirúrgica e no 

aumento da qualidade da assistência, a 

OMS criou em 2004 a Aliança Mundial 

para Segurança do Paciente, cujo objetivo 

foi adotar medidas para a melhoria no 

atendimento ao paciente e aumentar a 

qualidade dos serviços de saúde com ações 

voltadas para a garantia de segurança dos 

pacientes (SILVA, 2010). 

Uma das finalidades dessa Aliança 

foi propor aos países desafios globais em 

que, a cada ano, são formulados programas 

que visam melhorias e, a cada dois anos, 

são formulados e lançados novos desafios 

para estimular o comprometimento global 

e político de acordo com campanhas 

internacionais destinadas a garantir a 

segurança dos pacientes em todo mundo 

(OMS, 2009). 

O segundo desafio global intitulado 

“Cirurgias Seguras Salvam Vidas”, 

direcionou-se à segurança da assistência 

cirúrgica no intuito de diminuir a 

morbimortalidade causada pelas 

intervenções cirúrgicas. Esse desafio foi 

fundamentado para a construção de normas 

de segurança voltadas à prevenção das 

infecções pós-operatórias, à segurança dos 

procedimentos anestésicos e das equipes 

cirúrgicas, além da mensuração dos 

indicadores cirúrgicos (BRASIL, 2009; 

BRASIL, 2013). 

Diante desse segundo desafio foram 

criados protocolos, manuais de cirurgia 

segura e uma lista de verificação de 

segurança cirúrgica, o checklist, para ser 

utilizado em qualquer hospital no intuito 

de auxiliar as equipes cirúrgicas no 

seguimento de forma sistemática dos 

pontos voltados para segurança do paciente 

e, concomitantemente, melhorar a 
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assistência cirúrgica por meio de padrões 

que possam ser aplicados em todos os 

países (SILVA. A.; SILVA. F., 2017). 

Esse desafio teve ainda o objetivo 

em reduzir o número de complicações 

cirúrgicas e de mortes, contemplando 

quatro áreas: prevenção da infecção de 

sítio cirúrgico, anestesia segura, equipes 

cirúrgicas eficientes e a mensuração da 

assistência cirúrgica que, se aplicadas 

corretamente, alcançariam avanços 

enternecedores na segurança da assistência 

cirúrgica (BRASIL, 2009; GUTIERRES et 

al., 2019). 

 

3.1 DEZ OBJETIVOS ESSENCIAIS 

PARA A SEGURANÇA CIRÚRGICA 

 

 Além dos desafios supracitados, a 

OMS lançou objetivos que corroboram que 

a segurança cirúrgica, a redução de mortes 

e as complicações, podem ser alcançadas 

mediante a promoção da cirurgia segura.  

Os dez objetivos essenciais da cirurgia 

segura, descritos a seguir, tratam de uma 

lista de verificação a fim de assegurar que 

os padrões de segurança sejam seguidos 

nos ambientes cirúrgicos (BRASIL, 2013).  

 Em suma, a assistência cirúrgica é 

complexa e envolve dezenas de etapas que 

devem ser seguidas individualmente. Para 

minimizar a perda desnecessária de vidas e 

complicações sérias, as equipes operatórias 

devem seguir esses objetivos básicos em 

qualquer caso cirúrgico (BRASIL, 2009). 

Quadro 01 - Dez objetivos essenciais para a segurança cirúrgica. 

Objetivo 01 A equipe operará o paciente certo e o sítio cirúrgico certo. 

Objetivo 02 A equipe usará métodos conhecidos para impedir danos na administração 

de anestésicos, enquanto protege o paciente da dor. 

Objetivo 03 A equipe reconhecerá e estará efetivamente preparada para perda de via 

aérea ou de função respiratória que ameace a vida. 

Objetivo 04  A equipe reconhecerá e estará efetivamente preparada para o risco de 

grandes perdas sanguíneas. 

Objetivo 05 A equipe evitará indução de reação adversa a drogas ou reação alérgica 

sabidamente de risco para o paciente. 

Objetivo 06 A equipe usará de maneira sistemática métodos conhecidos para 

minimizar o risco de infecção do sítio cirúrgico. 

Objetivo 07 A equipe impedirá a retenção inadvertida de compressas ou instrumentos 

nas feridas cirúrgicas. 

Objetivo 08 A equipe obterá com segurança todos os fragmentos e peças cirúrgicas 

coletadas e precisamente identificadas. 

Objetivo 09 A equipe se comunicará efetivamente e trocará informações críticas para a 

condução segura da operação 

Objetivo 10 Os hospitais e os sistemas de saúde pública estabelecerão vigilância de 

rotina sobre a capacidade, volume e resultados cirúrgicos obtidos. 

Fonte: BRASIL, 2013 
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3.2CHECKLIST: condição de segurança 

para cirurgias 

 

No ano de 2013, frente ao contexto 

instituído pela OMS, relacionado à 

Cirurgia Segura Salvam Vidas, a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), em aliança com outros setores 

do governo, aderiram ao Safe Surgery Save 

Lives elaborando assim a Resolução da 

Diretoria Colegiada (RDC) n°36 que tem 

como objetivo “(...) instituir ações para a 

promoção da segurança do paciente e a 

melhoria da qualidade nos serviços de 

saúde”. Implantou-se no mesmo ano, pelo 

Ministério da Saúde, o protocolo de 

cirurgia segura, o qual preconiza o uso 

sistemático da Lista de Verificação de 

Segurança Cirúrgica (LVSC) ou chamado 

checklist, que constitui o Programa 

Nacional de Segurança do Paciente 

(AMAYA et al., 2015; ANVISA, p. 

01,2013; CORONA;PENICHE, 2015). 

O checklist, portanto, se torna uma 

estratégia para a redução de risco de 

incidentes cirúrgicos, estando relacionado 

à assistência no período transoperatório e 

dividido em três etapas: antes da indução 

anestésica, entrada ou sign in; antes da 

incisão cirúrgica, pausa cirúrgica ou 

timeout; e antes do paciente sair da sala de 

cirurgia, saída ou sign out (CORONA; 

PENICHE, 2015). A seguir a 

exemplificação fornecida pela ANVISA 

(BRASIL, 2019): 

 

Figura 1 - Checklist da Cirurgia Segura 

Fonte: BRASIL, 2019 
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Esse protocolo é autoexplicativo, 

possui todas as fases e itens que o 

profissional responsável pela aplicação 

deve seguir e checar com o paciente e com 

a equipe cirúrgica. Em cada fase, o 

profissional deve confirmar se a equipe 

completou suas tarefas, antes de prosseguir 

para a próxima etapa. Caso algum item 

checado não esteja em conformidade, a 

verificação deve ser interrompida e o 

paciente mantido na sala de cirurgia até a 

solução do problema (CORONA; 

PENICHE, 2015). 

A realização de medidas 

consideradas simples como checagem de 

materiais, equipamentos, identificação e 

informação a respeito do paciente podem 

ser o diferencial entre o fracasso e o 

sucesso do procedimento. A implantação 

do checklist é considerada uma atividade 

fácil, quando resumida na impressão e 

distribuição desse instrumento entre os 

profissionais que atuam em centros 

cirúrgicos (MONTEIRO; SILVA, 2014). 

Estima-se que é necessário o tempo 

total de três minutos para aplicação das três 

fases do processo de verificação, para isso, 

orienta-se que uma única pessoa seja 

responsável por coordenar a verificação, 

sendo, o enfermeiro, o profissional 

indicado para orientar a checagem, ou 

qualquer profissional que participe do 

procedimento cirúrgico (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2008).  

Roscani (2015), portanto, explicita 

o checklist como elemento importante para 

a redução de eventos adversos e tem o 

objetivo de garantir que as equipes 

cirúrgicas sigam medidas com o intuito de 

aumentar a segurança dos procedimentos 

cirúrgicos, reforçando práticas que 

promovam uma melhor comunicação e 

trabalho entre a equipe. 

É imprescindível que os 

profissionais façam uso do checklist de 

cirurgia segura. Quando as equipes 

compreenderem a importância da 

necessidade desse procedimento e 

aceitarem o processo incorporando-o em 

suas rotinas de trabalho, certamente, 

alcançarão níveis elevados de qualidade na 

assistência (PANCIERIet al., 2013). 

 

3.3 CIRURGIA SEGURA: atuação do 

enfermeiro 

 

No centro cirúrgico é fundamental a 

existência de um trabalho multiprofissional 

e, dentro desse contexto, a equipe de 

enfermagem é de suma importância, pois 

além do conhecimento científico, essa 

possui a responsabilidade, habilidade 

técnica e estabilidade emocional para lidar 

com situações que surjam no ambiente 

cirúrgico (QUEIROZ; SOUZA, 2012). 

No intuito de auxiliar a 

enfermagem no centro cirúrgico, a SAEP 

entra como ferramenta que possibilita ao 
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enfermeiro desenvolver técnicas que 

propiciam uma assistência de alta 

qualidade com o menor custo, 

minimizando riscos e objetivando sempre a 

segurança do paciente e da equipe 

envolvida no ato cirúrgico. Essa 

sistematização da assistência é uma 

atividade privativa do enfermeiro, de 

acordo com a Lei do Exercício Profissional 

de Enfermagem n° 7498/86, cujo objetivo 

é analisar as necessidades do paciente a ser 

submetido ao procedimento anestésico-

cirúrgico (VASCONCELOS et al., 2014; 

MONTEIRO et al., 2014). 

O enfermeiro no período pré-

operatório é responsável por analisar o 

período histórico e a clínica do paciente, 

realizar a entrevista pré-operatória e atentar 

para a necessidade exigida de cada 

procedimento cirúrgico, que incluem 

orientações e preparo psicológico, visando 

diminuir riscos e intercorrências, 

promovendo uma recuperação adequada. 

Além disso, o profissional enfermeiro deve 

saber que as complicações também podem 

ser fatores causados por um preparo do 

pré-operatório feito de forma inadequada 

(CHRISTÓFORO; CARVALHO, 2009). 

A recepção no centro cirúrgico, 

momento em que inicia o período 

transoperatório, deve ser privativa da 

enfermagem, em que deverá identificar o 

paciente, realizar exame físico, verificar os 

sinais vitais e anotar toda assistência de 

enfermagem prestada. O enfermeiro deve 

certificar os diagnósticos de enfermagem e 

prescrição para o transoperatório, feitos no 

período pré-operatório, seguida do 

direcionamento do paciente para a Sala de 

Operação (SO).  É de competência do 

enfermeiro, ainda, a supervisão da equipe 

de enfermagem, para que esta desempenhe 

as atividades que garantam conforto e 

segurança para o paciente e toda a equipe 

multiprofissional (GRITTEM; MÉIER; 

PERE, 2009). 

Na recuperação pós-anestésica 

(RPA), em que inicia o período pós-

operatório imediato, permanecem os 

pacientes que necessitam de observação 

contínua e de cuidados específicos após a 

utilização de agentes anestésicos e atos 

cirúrgicos. O paciente na RPA deve ser 

considerado crítico, comprovando mais 

uma vez a importância da SAEP, pois toda 

a assistência de enfermagem deve ser 

documentada, garantindo segurança e 

colocando em prática os cuidados 

específicos que, se realizados, podem 

impedir a ocorrência de complicações, ou 

então, conseguir revertê-las quando se 

instalarem (MORAES; PENICHE, 2003). 

O pós-operatório é uma fase em 

que o paciente fica vulnerável a diversas 

complicações, nesse período, é necessário 

também atentar para a reposição de 

líquidos, o débito urinário e gástrico, a 

avaliação de curativos, os cateteres e 
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drenos, com a finalidade de prevenir ou 

tratar as complicações. O cuidado pós-

operatório também é o momento no qual se 

pode avaliar a orientação e o preparo que 

foram feitos ao paciente como um todo, 

incluindo nesse processo os familiares e, 

por conseguinte, avaliar a qualidade da 

assistência de enfermagem (FONSECA; 

PENICHE, 2009). 

A enfermagem quando executa o 

cuidado nas fases pré-operatória, 

transoperatória e pós-operatória/ 

recuperação anestésica, consegue propiciar 

ao paciente uma recuperação mais rápida e 

eficaz, isso ocorre, pois, a assistência 

prestada é pautada na qualidade de maneira 

integral e esse cuidado influencia 

diretamente no sucesso do tratamento 

cirúrgico do paciente (GRITTEM; MÉIER; 

GAIEVICZ, 2006). 

Portanto os profissionais de 

enfermagem cumprem um papel 

importante na fase pré, trans e pós-

operatória, sendo fundamental a 

transmissão da confiança e segurança ao 

paciente. Nessa perspectiva, a prática da 

enfermagem exige que os profissionais 

estejam mais preparados quanto: ao 

conhecimento técnico-teórico, interação de 

todas as etapas do processo cirúrgico que 

interferem na segurança do paciente, 

bemcomo, em realizar um cuidado 

humanizado (SILVA. A.; SILVA. F., 

2017). 

No que tange ao protocolo de 

cirurgias seguras, o profissional enfermeiro 

desenvolve o seu papel como gestor e pode 

possuir diversas atribuições como: gerente, 

supervisor e assistencial, em que deverá 

atuar corretamente na execução dos 

protocolos cirúrgicos e principalmente na 

prevenção de erros durante o procedimento 

no setor (VASCONCELOS; MIGOTO; 

SILVA; 2018). 

O enfermeiro, dessa maneira, deve 

estar atento para prevenir erros que podem 

ser decorrentes de falhas humanas, como 

não conferir dados do paciente, 

demarcação incorreta da lateralidade, 

posicionamento inadequado, falha na 

administração de medicamentos ou 

anestésicos. Esses erros podem transcorrer 

antes, durante e após a finalização do 

procedimento, podendo inclusive resultar 

em mortes (VASCONCELOS; MIGOTO; 

SILVA; 2018). 

O enfermeiro torna-se, assim, peça 

fundamental quanto à implementação do 

protocolo de cirurgia segura no centro 

cirúrgico, possuindo papel significativo 

nesse quesito, de modo a atuar diretamente 

na supervisão da aplicação desse 

instrumento com foco na segurança do 

paciente (VASCONCELOS; MIGOTO; 

SILVA; 2018). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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De acordo com o que foi descrito 

no artigo de Motta Filho et al. (2013)o 

número elevado de cirurgias é devido ao 

expressivo avanço tecnológico, que trouxe 

consigo benefícios e melhoria dos 

resultados cirúrgicos tornando-se tais 

procedimentos mais rotineiros. Porém o 

mesmo autor assevera que esse avanço 

trouxe também insegurança ao ambiente 

cirúrgico. 

Gutierres et al. (2019) confirmam o 

que Motta Filho et al. (2013) descrevem 

em seu artigo, quando afirmam que os 

centros cirúrgicos por serem unidades 

complexas e de alto risco estão a todo 

tempo susceptíveis a eventos adversos, 

podendo culminar em complicações ou até 

mesmo na morte. Gutierres et al. (2019) 

ainda deixam mais claro essa questão 

quando apontam que nos países 

desenvolvidos as taxas de complicações 

em procedimentos cirúrgicos variam de 3% 

a 16% e a taxa de mortalidade pode chegar 

a 0,8%. Em relação aos países em 

desenvolvimento a taxa de mortalidade 

aumenta estimando de 5% a 10 % em 

cirurgias de grande porte. 

Ao relacionar taxas tão elevadas em 

relação à assistência cirúrgica Grigoleto, 

Gimenes e Avelar (2011) discorrem que a 

segurança do paciente deveria ser 

alcançada por meio de três ações que 

visassem: evitar a ocorrência dos eventos 

adversos; torná-los visíveis se ocorrerem e 

minimizar seus efeitos com intervenções 

eficazes. 

A partir daí Raduenzet al. (2010) 

demonstram a preocupação da OMS em 

relação às ações citadas, tanto que, em 

outubro de 2004, foi fundada a Aliança 

Mundial para a Segurança do Paciente.  

Correggio, Amante e Barbosa 

(2014) fazem alusão que após a criação 

dessa aliança, foram elaborados os 

Desafios Globais para a Segurança do 

Paciente. Esse se tornou tema do Segundo 

Desafio Global: “Cirurgias Seguras 

Salvam Vidas”, considerado como 

prioridade de saúde pública pelos mesmos 

autores. 

Para Araújo e Oliveira (2015), o 

desafio apontou principalmente para a 

prevenção da infecção do sítio cirúrgico, 

anestesia segura, equipes cirúrgicas 

eficientes e a mensuração das 

complicações da assistência cirúrgica. 

Roscani (2015), dessa forma, 

pontua que a Infecção de Sítio Cirúrgico 

(ISC) é uma das mais temidas 

complicações decorrentes dos 

procedimentos cirúrgicos e a mais 

frequente em pacientes pós-cirúrgicos, 

ocupando a terceira posição entre todas as 

infecções advindas dos serviços de saúde, 

compreendendo entre 14% a 16% das 

hospitalizações. 

Em relação à anestesia segura, a 

Anvisa (2011) descreve que as 
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complicações anestésicas ainda apresentam 

altos índices de mortes em procedimentos 

cirúrgicos. A mesma organização afirma 

que embora existam padrões de segurança 

e monitorização como nos países 

desenvolvidos, a falta de anestesia segura 

alcança taxas de mortalidade de 100 a 1000 

vezes mais altas do que as existentes nos 

países desenvolvidos. 

Para Santos, Caregnato e Moraes 

(2013), em relação às equipes cirúrgicas, 

atestam que eventos como extravio ou 

perda de documentos, falta da demarcação 

do sítio cirúrgico, pressa ou verificação 

inadequada do paciente, comunicação 

ineficaz pelos membros da equipe ou 

distração dessa pela realização de inúmeras 

incumbências resulta na diminuição da 

qualidade da equipe de trabalho. 

Os autores Oliveira et al.(2018) 

comprovam que a comunicação eficaz e 

segura entre a equipe é essencial para a 

redução de riscos, pois a valorização da 

percepção, das atitudes e do 

comportamento de todos os profissionais 

envolvidos no cuidado ao paciente, 

promovem a cultura de segurança no 

ambiente cirúrgico. 

A Anvisa (2011), no que tange à 

mensuração das complicações da 

assistência cirúrgica, declara que a 

escassez de dados fidedignos e de 

vigilância tem se tornado um problema 

para a segurança cirúrgica, pois dados 

condizentes aos ocorridos nas cirurgias não 

são padronizados e nem sempre estão 

disponíveis. 

No tocante aos dez objetivos 

essenciais definidos por Brasil (2009), 

Araújoe Oliveira (2015) esclarecem a 

importância de esses serem alcançados por 

todas as equipes cirúrgicas, pois o checklist 

/lista de verificação cirúrgica utiliza a 

divisão do procedimento cirúrgico em três 

fases: o período anterior à indução 

anestésica, o período após a indução 

anestésica e antes da incisão cirúrgica e o 

período durante ou imediatamente após 

fechamento da incisão, promovendo a 

segurança cirúrgica no transoperatório. 

Pancieriet al. (2013) afirmam a 

importância da utilização do checklist 

quando pontuam os resultados de oito 

instituições nos seguintes países: Canadá, 

Índia, Jordânia, Filipinas, Nova Zelândia, 

Tanzânia, Inglaterra e EUA, que 

mostraram que o uso do checklist 

praticamente dobrou a chance dos usuários 

receberem o tratamento cirúrgico com 

padrões de cuidado adequados. Nesses 

locais houve uma redução de 47% da 

mortalidade e das complicações, que eram 

em média 11%, atualmente são 7%. 

Alpendreet al. (2017), em uma 

revisão sistemática, resumem que o 

checklist de segurança cirúrgica é 

considerado instrumento para coordenação 

da assistência, uma vez que, promovem a 
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união da equipe e reduzem complicações 

pós-operatórias. 

Em face da importância do 

checklist, Barros et al. (2012)pontuam 

dados que visualizam o lado falho da sua 

aplicabilidade, em que55,6% dos 

profissionais em relação à “identificação” 

acabam preenchendo o instrumento para 

depois acompanhar o paciente para sala de 

operações (SO); na “confirmação”, 61,1% 

preenche antes da incisão cirúrgica; e nos 

itens do “registro”, 66,6% preenchem após 

a cirurgia. Quanto às dificuldades, 33,3% 

dos participantes referiram-se à 

“quantidade de cirurgias/dia” como fator 

de impedimento para o preenchimento 

correto e 22,2% referiram-se ao “não 

entendimento da importância do checklist”. 

Ainda de forma preocupante, 

Barroset al. (2012) observaram que o 

preenchimento da “identificação” do 

checklist feito na admissão no CC, foi 

realizado na maioria por enfermeiros 

(87,5%), em que em 77,1% dos casos 

preencheram esse item antes de 

acompanhar o paciente à SO. Na segunda 

parte do checklist realizada dentro da SO, 

os itens foram preenchidos por auxiliares 

ou técnicos de enfermagem, em todas as 

cirurgias. Na quase totalidade das cirurgias 

acompanhadas (95,8%) os itens da 

“confirmação” foram preenchidos durante 

a cirurgia, sem o auxilio dos demais 

profissionais. Ademais, o preenchimento 

do “registro”, em todas as cirurgias (100%) 

foi feito pelos auxiliares ou técnicos de 

enfermagem. Observou-se que o checklist 

teve algum item preenchido de forma 

inadequada e que 97,9% das vezes não 

houve a participação dos cirurgiões em 

nenhuma etapa e os anestesistas com 

participação em apenas 6,3% dos casos. 

Em relação à contribuição da 

enfermagem com a segurança cirúrgica, 

Porto (2016) certifica que os profissionais 

e instituições de saúde têm a missão 

principal de prestar uma assistência com 

nível elevado de efetividade e eficiência, 

baseando-se suas condutas na melhor 

evidência disponível. Isso faz com que a 

segurança do paciente seja um componente 

chave da qualidade dos serviços de saúde 

para os profissionais, pacientes e 

familiares. 

Vasconcelos, Migoto e Silva (2018) 

apontam o enfermeiro como profissional 

que deve estar atento para prevenir erros 

decorrentes de falhas humanas, como a não 

conferência dos dados do paciente, 

infecção em sítio cirúrgico, demarcação 

incorreta da lateralidade, posicionamento 

inadequado, falha na administração de 

medicamentos ou anestésicos, podendo 

alguns desses erros inclusive resultar em 

mortes. 

Sobecc (2017) recomenda que uma 

única pessoa deva ser a responsável por 

verificar os quadros presentes no checklist 
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da cirurgia segura, sendo o coordenador 

dessa lista, frequentemente, o enfermeiro. 

Este pode e deve impedir a equipe de 

prosseguir para a próxima fase até que 

cada etapa esteja resolvida. 

Tostes (2016) contribui 

grandemente em seu estudo com a 

enfermagem dentro do contexto de cirurgia 

segura, já que faz referência à classe 

profissional como aquela que sempre é a 

responsável pelo preenchimento do 

impresso do protocolo de cirurgia segura 

durante o procedimento cirúrgico e, no 

final, os demais profissionais assinam o 

checklist de cirurgia segura, decorrente de 

política institucional.  

Tostes (2016) deixa claro em seus 

estudos que a enfermagem deve se dedicar 

com esforço redobrado para o 

preenchimento correto do checklist 

fazendo com que o protocolo de cirurgia 

segura seja realizado fidedignamente. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Diversos fatores podem levar uma 

equipe cirúrgica ao erro colocando em 

risco a segurança do paciente: materiais 

inadequados, dificuldade em reconhecer 

complicações durante a cirurgia, 

planejamento ineficaz dos cuidados no 

período pós-operatório, perfurações ou 

hemorragias; intervenção com tempo 

prolongado e cirurgias de sítio e/ou 

indivíduo errados, procedimento errado, ou 

ainda, atividades que por serem 

corriqueiras, acabam sendo, por esse 

motivo, de difícil mensuração, como a 

sobrecarga de trabalho e as interrupções 

constantes no procedimento. 

 Esses fatores fizeram com que a 

OMS buscasse a prevenção de erros 

relacionados com a segurança do paciente 

no âmbito cirúrgico e proporcionassem 

cirurgia segura, como: o uso do antibiótico 

profilático no momento adequado, a 

checagem do sistema de anestesia com 

antecedência, antecipação de possíveis 

perdas sanguíneas, identificação correta do 

paciente, delimitação do sítio e o tipo de 

cirurgia antes da anestesia, comunicação 

efetiva entre os membros da equipe, 

materiais e instrumentais utilizados 

conferidos antes e depois da cirurgia e 

anotação de quaisquer eventos que possam 

ter ocorrido durante o procedimento, antes 

que o paciente seja retirado da sala de 

cirurgia. 

Por isso o checklist se torna uma 

ferramenta essencial na redução de eventos 

adversos no pré, trans e pós-operatório. 

Percebe-se que a baixa adesão e/ou a má 

utilização desse instrumento elevamos 

riscos e complicações aos pacientes, o que 

contribui diretamente com o aumento no 

tempo de internação, dos custos 

hospitalares e até mesmo no índice de 

mortalidade.  
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O enfermeiro, profissional 

capacitado para a realização do protocolo 

de cirurgia segura no centro cirúrgico, deve 

utilizar do checklist e da SAEP para 

aumentar a segurança cirúrgica dos 

pacientes, além de encorajar a participação 

de toda a equipe de enfermagem no uso de 

tais ferramentas qualificando, assim, a 

assistência de enfermagem no período 

perioperatório.  

Conclui-se, nesse sentido, que é 

preciso enfatizar a responsabilidade e 

comprometimento de cada profissional 

durante o procedimento anestésico-

cirúrgico quanto ao preenchimento e 

realização do checklist da cirurgia segura, 

pautado na ética profissional. Além disso, 

aplicar o checklist requer do enfermeiro 

conhecimento de como realizá-lo em todas 

as etapas; que a adesão dos profissionais ao 

protocolo de “Cirurgia Segura Salvam 

Vidas” da OMS faz com que haja redução 

de morbimortalidade e minimização de 

erros e que se todos os parâmetros de 

segurança cirúrgica forem obedecidos o 

resultado é a segurança para o paciente e 

para a equipe. 

 

 

SAFE SURGERY: A nursing instrument aimed at the surgical safety of the patient 

 

ABSTRACT 

 

This study observed the analyze about safe surgery protocol developed created by the World 

Health Organization which makes it possible to increase safety in performing surgical 

procedures through the use of the surgical checklist for patient safety , whose measures reduce 

the occurrence of adverse events and surgical mortality. The general purpose of this research 

was know the role of nursing in the protocol execution of safe surgery , pointing out the 

criteria in which surgery becomes safe according with the protocol referred of World Health 

Organization. It is a review study of literature, qualitative, of an interpretative nature, data 

collected from 2006 to 2019 totaled 88 search resources, being these ones, used 38 articles 

and 02 book sthat analyze about the protocol of safe surgery, the nurse’s performance in this 

treatment. This way, the result of this research that patient safety has been highlighted in the 

course of the evolution of surgical techniques, by which it is accompanied by nursing 

assistance and, for that, it’s necessary the correct fulfillment of the checklist. In this context 

and, equally important, the nurse must have mastery of how to perform the inspection and 

conduct with responsability and ethics all the proposed steps, besides emphasizing the 

responsability of each participating professional. The checklist, this way acts as an essential 

tool for the whole procedure to occur from the best way. It is then concluded that the 

application of the checklist requires from the nurse the knowledge of how to perform at all 

stages, since the success of the entire surgical process depends on the adherence of 

professionals to the protocol of World Health Organization, in which all surgical parameters 

are obeyed according to this instrument, the result is the patient and team safety, reduction of 

mortality and minimization of errors and complications. 

Key words: Assistance of perioperative nursing.Safe surgery.Checklist.The role of the nurse. 
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